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Posthuseti Vejlby.
Jeg vil fortelle lidt om, hvordan posthusetfungeredei
gamle dage. Egentlig var det kun et indleveringsstedfor
pakker,breveog indbetalinger,men det udvikledesig kraftigt
gennemArene.Postindleveringen
var i Vejlbygade8, det var
Marie og JensHedegaard,
der ejedehuset.De iravdeen lille
forretning,hvor de solgte tobaksvarer,blade, chokoladeog
andetmundgodt,desudensolgtesmangeandresm6ting.Huset
havdedeksbt af trrehandlerReicheomkring1930.
Huset,som Hedegaardboedei, var ganskesm&t,det 16med
gavlenud mod gaden,og si var der en lenge byggetsammen
med, som havde forsiden mod gaden. I den var der 2
lejligheder,som var lejet ud. I 1944boedeAntine Oveseni
den ene ende, i den anden var der tit udskiftning, men
skredderJakobsen
boededer i hvert fald nogle6r.
Hedegaards
butik var ogs6af den mindre slags,den var vel
ca. 8-10m2, men der kom masseraf mennesker,
selvfolgelig
ogsAp& grundaf postekspeditionen.
Det skal tilfojes, at det
var et hyggeligt gammeldagssted, hvor byens folk kunne
kommeog fA sig en snak,af sammegrundvar der 2-3 stole
foran,sAkundemekunnesette sig nedundersnakken.Der var
ogs6 nogle, som kom hver enestedag bare for at fh den
hyggeligepassiar.
Jeg kom til at kende forholdenegodt, da jeg efter Jens
Hedegaards
dod i 1954kom til at trjaelpeMarie,n6r hun havde
travlt. EfterhAndensom befolkningstalletsteg, og der kom
flere og flere industriforetagender
i Vejlby Nord, blev der
rigtig travlt de sidste3-4 timer for lukketid. Og efter lukketid
skulleman have alt fsrt ind i bogerog pengekassen
gjort op,
sAtit kunneklokkenlet blive syv,for vi var ferdige.
Der kom jo ogs&pakker ind, som folk skulle afhente,og
postbilenkom pAfastetiderog afhentede
breve.Da Marie
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stue og soveverelsevar i miniformat,kan man
Hedegaards
vel nok forsti, at det rentud sagtflod medpakker.Til jul var
stabletop med pakker,man havdekun
sengeni sovevrerelset
ligel6nstoldisponibeltii hver,nir derskullelavesregnskab.
Der
Dir fandtes3o helteringenmodernebekvemmeligheder.
var en lille iakkelovn i butikken,denblev der fyret op i, nir
det var rigtig koldt. I stuenvar der ogs&en kakkelovn'Huset
var bindingsvrerk,rsdkalketmed gronmalettrreverk, l&ngen'
somvar byggetud, var lige sidan.
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Men byenspost blev alts6 ekspederetsom den skulle indtil
forst i halvfierdseme,
jeg menei,det var omkringr97r-72, at
"posten"blev flyttet op til bygningen,hvor der havdeveret
ingeniorkontor.
Marie Hedegaard
solgtes6til kommunenog flyttedeomkring
arsskiftetop i enlejlighedp6 vikersvej 19.Efternoglear der
kom hun pi det nuverendelokalcenter,hvor hun var til sin
dsd.
Karen Ovesen
Slcreveti Vejlbygruppen2000/200I .

Da jeg var barn!
Da jeg var bam,var der noget,der hedBomeloge,vi gik til mode
sondag formiddag, vi kom p& udflugt, havde juletrresfestog
* jeg fik engangpremie somRsdhctte.Vi havdeogs&et
maskebal
sangkor,det blev ledet af Chr. Ottosen,vi svedehjemmei hans
stue,og sAunderholdtvi de voksnei logen.
Vi var i Jydsk Skolescene,s6 kom Schmidtsrutebiler ned i
og korte os i teatret,men min sssterog jeg var ofte
skoleg&rden
med mine forreldrei teatret.Nir ksbmandRasHansenhavdefiet
sin mekaniskenissemandtil at sti og nikke i vinduet, si var det
snartjul. Den sidstesondagfor jul var vi altid inde i fuhus for at se
pi juleudstilling.
Vi var til juletresfest i Aftroldshjemmet,barberOttosenvar altid
julemand.Mor havdesyet nye kjoler til min sssterog mig, vores
lakskoblev ksbt hos treskomanden,han havdeen butik i sit hus i
Nir dsrklokkenringede,stak han sit hoved op af en
Smedegade.
lem i gulvet,hansadnedei krelderenog lavedetresko. Det var
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det var skamfint, hun sadpA en
hanskone,der ekspederede,
skammelmed skr6sider,hvor vi kunnesette fsdderne.Skulle
vi proveat gi i skoene,blev lemmenlukket, og der blev lagt
et teppe over,somvi skulle Shph.
Nar vi skulle have nye frakker, blev' de kobt i Bsrnenes
Magasin,det1Aved Reginakrydset.
I vores gade var der mange born, vi spillede nipsenile,
byttedeglansbillederog sangsanglege,vi kunneblive en stor
kreds.Spilledevi rundbold,var drengenemed,der var en stor
dreng,der altid blev drillet, fordi han talte si utydeligt,han
havdefor mangetender i munden.
Om foriret var vi en flok piger,dertog i skovenfor at plukke
hus
anemoner.
Vi gik over stien,der gik fra graverSsrensens
vi skulleover en bek, hvoroverder var
ud til Villadsensvej.
lagtet
braet.Vi benyttedeogsAstien, hvis vi om sommerenskulle
ind til Arhus,sAgik vi gennemskovenind til Marienlundog
ksrte i sporvogn,helsti en Abenbivogn,detvar alletiders.
Til pinsefik vi nye sommerkjoler,som mor syede,og vores
laeredsskoblev kridtet, de var m6skeikke helt tone, nir vi
tog dempA.Far havdekobt brugtecyklertil os, demlakerede
han,og sAfik vi nye net pA baghjulet,s&var vi flot ksrende.
Med cyklenblev voresverdenstorre,vi cykledeud p6landet
og til andrelandsbyer,vi havdemadpakkeog saftevandmed.
cykledevi over til Djursland,hvor mine
I sommerferien
bedsteforeldre
havdeen g6rd,detvar alle tiders.
Vi ksrte i hestevognmed min bedstefar,han var en
snakkesaligmand, sA hestenehavde lrert at stA stille, hver
gangder blev sagt"Go'dav", og de gik ikke, fsr derblev sagt
"Farvel".
GretheSorens
enf, Nedergaard
Skreveti Vejlbygruppen2000/2001,

Bredkildegade 1.5.
P& ovenncvnte adresseboede JohannesMichael
Jensenfsdt 12. november1877,han blev gift med
ThoraEmiliePoulsen
21.juni 1913.
Michaelog Thorakom fra Karlby omkring t920, de
havdehaft en mindre ejendomder, sammenfik de
bornene,Erna,Inger,Henningog Julie(Julle).
Emilie Poulsendsde i 1930,Michael Jensenblev
boendepi matriklenmed bornene,og han blev ikke
gift igen.
Michael Jensenvar meget social, og mange af
bsnderne i omegnen sogte hans selskab,en af
grundedevar nok, at Michael Jensenhavdetelefon
som en af de fsrste i Vejlby, s& hos ham kunne
telefonenl&nes,hvis der skulle bud til lregeeller
lignende.Michael Jensenvar vognmandog korte
med brandsel, kul, koks og tra. Vandet til
ejendommen
fik de fra en brond,itane perioderlob
dentor, og si mitte derhentesved naboen.
det skyldtes
Der var ikke indlagt lys i ejendommen,
nok ikke okonomi,mennok snarereet lidt anstrengt
forholdtil Elvrrksbestyreren.
Der var ogsi lejere i huset.Pa 1. sal var der 3
lejem&I,f.eks. fhv. gartner N. Christensen,han
boedeellershos en datter,men han skullehaveen
han
andenadressefor at fa udbetaltsin aldersrente,
havdeenmindreformuefra salgetaf sin ejendom.
Efter at bsrneneErna, Inger og Henningvar rejst
hjemmefra, blev Julle boende som en slags
indtil hun selvblev gift i 1946med
husbestyrerinde,
AndersBach,de flyftedetil Arhus, hvor de boedei
NorreA11681-83i de neste 8 6r. Andersarbejdede
ved Banensomsmed. de flvttededereftertilbaeetil

Vejlby, hvor de boede ved Michael Jensenog
passede
hamtil hansdsd i 1963.
Omkring 1950 blev ejendommen solgt til
menighedsridet,men med den klausul at Michael
Jensenkunneblive boededertil sin dod.
Michael Jensenvar gennem en lengere Arrekke
medlemaf menighedsrAdet
i Veilbv.
I forbindelse med huset og parallelt med den
nuverende kirkegArdlA der et bindingsverkshus,
som indeholdt vaskehusog stald, hvor Michael
Jensenhavdesinehesteopstaldet.
Michael Jensenvar
ved sine dyr, det gav sig
-S9d
udslagi, at hestenealtid
var fede og velnerede.Nei
d.eleik op ad bakke,stodMichaelaftid af og gik ved
sidenafvognen.
Der var i Vejlby nesten tradition for _ meliem
drengene- at nyt6rsaftenskulle Michaei Jensens
hestevognksres ud i dammen,undertegnedehar
flere gangeveret vidne til dette,men splcielt ved
n1tfuet ca. 1948.Det var jo de lidt stsne drenge,
:.91 {od for "udflytningen',,jeg var i hvert fald fo;
lille til at vreremed,men stodsammenmedde andre
jevnaldrendgbag udhusetved tsmrer
Rasmussens
huspASkejbyvej4.

Efter en del besverlighedervar Michaelshestevogn,
afde stsrredrengeblevetbaksetet godt stykkeud i
dammen,og som de nu stir der og beundrerderes
v&rk, trrederen personfrem fra havenved Anker
Andersensgird, som 16lige over for dammen,det
var betjentJakobsen,der nok havdefiet et praj, og
han fik fat i kravenpi en af misdcdeme,jeg tror
nok, at det var Knud Skytte,somvar omkring 16-17
6r, og som p6 det tidspunktboedei Lojrekken pi
Mosevej,de andrestyrtedeaf sted.Ifuud fik s& af
betjent Jakobsenat vide, i morgen stir Michaels
hestevogn,hvor den kom fra, og det giorde den
naturligvismed hjrelp fra de medskyldige,alle var
drivendev&de,davognenvar p6 plads.
Anders og Julie flyttede ca. I ar efter Michael
Jensensdsd til gammelEgi, hvor de havdebygget
hus,og hvor denu i ar 2001stadigbor.
JensKjeldsen
Slr evet i Vejlbygruppen 200I /2002.

tu
l0

Erindringer fra min barndom i Vejlby.
Jeger fsdt den 26.juli 1926i Terp, lige nedenfor Vejlby.
Min far var fodermesterhos SsrenHolm. I 1933 startede
jeg i forste klasse,det var i den gamle skole i Terp hos
lrrer Bauning.Der var kun et klassevarelse,sA vidt jeg
husker,vi blev i hvert fald undervistflere klassetrinp[ en
gang. Jeg gik der kun en mined, sA flyttede vi til
Skjodstrup,hvor min far blev fodermesterhos Ssren
Krause.
Han blev Abenbarttret af landbolivet,for der var han kun
en kort tid. Det var som regel et halvt 6r ad gangen,man
blev faestet.Far fik derefterarbejdehos D.F.D.S.ved
havneni fuhus. Det var jo en lang cykelturfrem og tilbage
hver dag,og de sogtederfor en bolig nernere Arhus. Det
blev s& Risskov,vi flyttedetil, den fsrste oktober1934.
Mine foreldre kunnedengangleje en hel villa til 30 kr. om
m6neden,det var pA Myntevejnr. 6. Da vi havdeboet der
ca. et halvt Arstid, ville ejerensrlge huset.Der skulle sA
barebetales40 kr. om mineden,jeg tror det var i 7 6r, sA
var huset betalt. Men det turde far ikke, den gang var
lonnen 7 kr. om dagen,og han vidste aldrig om der var
arbejdedagenefter.Der blev udtagetarbejderedagfor dag,
og der var mange,der var uden arbejdei trediverne.Og
dengangvar 10 kr. om mAnedensikkert mangepenge.SA
detturdehanaltsAikke risikere.
SAstiftedevi bekendtskab
med Gl. Vejlby. Vi fik en 2Yz
ver lejlighedden 1. oktober1935til 25 kl. om mAneden.
Det var Ostergade
65 - senereVejlbygade.Og nu nogelsi
fint somFilosofgangen.
Det var et langtgult husmedto ens
lejlighederog felles entre.Det lA lige over for Vejlby
kirke. I den anden lejlighed boede Laurits og Kirstine
Ovesen,og de ejedehuset.De havde tre born, Svend,
Gerdaog Henning.Og sAboedeLaurits'gamlemor Olinei
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og det var vi
det lille verelse.Si de var seksmennesker,
ogs6"Kaj 11 ex,mig 9 6r, Ove7 hr og Willy 4 ar. Og aret
efter fik vi min lillebror Bent. Si det var mangei det hus,
men som Kirstine altid sagde"hvor der er hjerterumer der
altid husrum".Det fandtjeg senereud af, hvaddetbetyder'
Da vi hidtil havdeboet pi landet,synesvi jo at byen var
stor, men det var den jo ikke' I dag forstar man ikke,
hvordanalie de forretningerkunne leve af det, Der var
Brugsen,2 ksbmrend,Carl Nielsenog Drejeren,somogs6
2
havdelidt af hvert. S&var der 2 bagere,slagterfonetning,
en treskomand,2 barbererog
gronthandlere,2skomagere,
irirsr.r, 2 karetmagere,mejeriudsalgog flere vognmrend,
Peder
hvor vi ksbte brendsel.Desudenogs&3 malermestre,
2
sadelmagere,
Just,RasKjeldsenog Flentje.Der var ogs&
Petrus Laursen og Offersen.Petrus gik ogs6 rundt og
Og ikke at forglemme
opkrevede sygekassekontingent'
som havde posthusog meget andet'Foruden
Fiedegaard,
alle disse,var der mange,somksrte rundttil dsreneudefra'
Det var dengangmed hestevogn,der kom b&debager,
ostemand,maelkemandog hesteslagter'Si var der Peter
Langfart,han kom med sin trillebor, hvor han havdesine
fisk i. Og si nogle gamle aviser til at pakke omkring
fiskene.Jeg ved faktisk ikke, hvad han hed til efternavn,
men det sagdes,at det der Langfanvar kommetaf, at han
engangvar vek hjemmefrai lengere tid, og nar s6 folk
spurgtetil ham,sagdekonen,at hanvar p&langfart'
tvteride var ogsi meget gode til at finde pi ogenavnei
Vejlby. Senerekom si SorenKaaepi sin motorcykelmed
sidevognog sine friske fisk. Det blev si ham, som mor
handlederned,han kom hver torsdagmiddagog havdesin
hjelper med.De spistesi deresfrokost,mor gav kaffe, og
ru ta vores middagsmadtil den dag. Og si kunne Ssren
fortelle historier ude fra Veddelsbsbanen,hvor han var
hver sondag. Han kunne efterligne kommentatoreme
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derude,si man nesten troede,vi var derudeselv. Jegtror
debesogfortsattede mange6r, somfar og mor boededer.
Men vi var jo altsAkommettil en by, og vi bsrn fik staks
at vide, hvadvi mitte og ikke m6tte,At sti pAhjornetnede
hos ksbmanden,var Abenbartdet verste der kunneske,for
detville far ikke se.Men det var nu ikke nogetproblem,for
detkom ganskeaf sig selv.Bsrnenei midtenaf byen,holdt
sig til der,og demnedeomkring ciammenblev dernede,og
os omkring kirken blev der oppe i den endeaf byen. Der
var ogsA mange bam, sA vi manglede aldrig
Men jeg tror det varedeflere Ar,fsr vi fik
legekammerater.
lov at kalke nedei lergraven,for det var jo midt i byen,s&
vi mAtteholdeosp6logebakken.
SAdetblev kun til og fra skole,vi skulleigennembyen.Jeg
var gladfor at gAi skole.Da jeg startedei andenklasse,var
det hos froken Kvistgaard,hun havdelang sort kjole med
hvid kniplingskravepi. Hendehavdevi ikke ret lange, jeg
tror det kun var et 6r, sAgik hun pi pension.Hun var ellers
megetrar. Den daghun rejste,fik vi en hel stangchokolade
hver,det var ikke nogetvi var forvent med,derforkanjeg
nok huskedet Derefterfik vi lerer Olsen,og hamhavdevi
til klasselerer,lige til vi gik ud af skolen.Denganggialdt
det om, sAhurtigt som muligt at kommeud af skolenog
tjenenoglepengeselv. Der var ikke nogenlov, der forbsd
bam at arbejdefar en vis alder.Jegtror det var omkringde
somhavde
ellevear,jeg begyndtehos Alfred Christensen,
et gartneri opad mod Skejby. Det bestod i at plukke
jordber, aerterog andre frugter, og der var jeg hver
sornmer.Og for drengenevar det mest som bud, hos en
kobmand,ellermedaviser.
I 1939gravedefar tsw nedei Langenge,det var i nerheden
og jeg tror, det var JensBomholt's
af jernbaneviadukten,
eng.S&var vi bsrn nedeog stabledem, sAde kunnetsrre
og vi kunnebrugedemi kakkelovnen,ndr
om sommeren,
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vintersnkom. Der skullesikkertogsi megettil, selvom det
vax en lille lejlighed, for husenevar jo ikke s6 isolerede
som de er i dag. Jeg kan huske,at mor varmedestenpi
kakkelovnen,pukk.d. dem ind og lagdedemi sengene,si
de var dejlige lune at komme i. Og det var n&sten en
traditiontrvertar sidsti januar;n6r mor kom fra fodselsdag
hosMarie Boje, si var vandetfrosset.Det var ikke kun hos
os, det var i mangehuse,og si ksrte der vandvognrundt
medvand,og det ku*te godt varetil hen mod april' Si der
blev sparetpi vandeti dentid.
om vinteren,kanjeg kun sige'
Trodsdissebesverligheder
at vi har haft en god barndomi Vejlby. Og med Lauritsog
som vi
Kirstine var det som 6n stor familie.Efterhanden
jo
plads'
god
alle flyttedehjemmefra,havdede ogsi
IT og
mor boededer i ca. 30 6r. Herefterflyttedede pi Tielevej
19og boededertil deresdsd i1977 og 1986'
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je^Snu tenkerpA-Vejlby,serjeg denaltid for mig,
som
fer
den sa ud dengang.og s6 mindesjeg alle de menriesker,
som boedei huseneog gardeneomkring Vejlby kirke,
hvorafder i dagkun er kirken tilbase.
N.B. Far blev aldrig arbejdslos,
t-* u* hos D.F.D.S.til
han gik pApension.Undtagenen tid underkrigen,t uo. t *
var hos murermesterJensenog var med til at Uyggeaei
sidstenye stykkekirksmur. Da poiitiet blev tagetj; h*
derefteri Vejlby vagtverntil krigenvar slut.
I dagbor min mandogjeg i Gl. Egebjerg,fem km. nord for
Horsens,og har boether i snartellevJar. Vi har 3 bsrn, Lis
51 ar, Lars 47 6r og Thomas35 er og ingen bsmebsm.
Byenher minderen lille smuleom Gl.-Vejlby,her har de
medheldbevareten del af dengamlebydel,og iigesanogi.
af gfudene,som er erkleret bevaringsverdige,
men deier
nestenfor meget,for folk skal sogebm ut f6 et tre feldet.
Men vi er gladefor at bo her, mJn det er jo ikke V.jby:
Men Vejlbyerjo hellerikke det,denvar dengang. r--JOktober2001. IngaHeichendorff,f. Christensen.
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Vejlboj Sprojt
Da jeg var ved at skrive om Vejlbygade75, hvor mine
idetjeg
boede,komjeg langtud p6 et sidespor,
bedsteforeldre
pludselig var i frrd med at skrive om en detalje fra min
lcrepiads.
fra 1951til
Medensjeg var i lere irosCarl WagnerSorensen,
kantede
1956,slebte vi rundt pi nogletungeog uhandterlige,
bulede jemspande, der alle var merket med en lille
somangavat detilhsrte "Vejlboj Sprojt".Den
kobberplade,
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gangtrenktejeg ikke pi at fi mereat vide o* dirr., s&jeg ved
ikke, hvordandet er giet til, at vi havdedem,og havdeogs&
nresten glemt dem, indtil jeg opdager, aI byens gamle
brandsprojtevar opstillet i Karl Jorgensensforhave p&
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givetvis desverrefor
Vikersvej, men da var brandspandene
lengst kasseret.
Vi havdenok 5-6 stk. af disse spande,som vi brugtetil at
blandegips, cementog msrtel i, afhengig af hvad opgavevi
havdeffiet, for selvomjeg var i lere som blikkenslagerog
rarlagger,sA sketedet ret jevnligt, vi m6tte i gang med et
var vistnok ikke
murer-eller tsmrerjob.Begrebetfaggreenser
opfundet, og hvis det var, blev det ikke anvendt blandt
byggerietshandvarkere.Jeg syntes dengang,at den mest
spendendeog kompliceredeopgave,der dog blev lavet i min
fritid, var da jeg sammenmed Erik Andersenbyggedeen
grubekedel,da han sammenmed Thea indrettedevaskeripA
Vikersvej.
Her var dog kun et sporgsm6lom at stablemurstenefter en
tegning,detvar nrsten v&lre, da vi havdeet byggeripi Fedet,
hvor murermesterenikke kunne skaffe aflssere for et par
svende,somhavdehaft et ferdselsuheld,og derforikke kunne
fArejstdenmur i badeverelset,hvor voresvaskskullehenge.
Carl Wagnerhavdelovet, at det skullevi nok finde ud af, og
jeg fik jobbet sammenmed en lerling, som var en af hans
nevoer.Han hed Bent, men var bedre kendt som "Carlo",
"Bent Carlo" eller "Don Carlo". Han emigreredeseneretil
Australien, fik eget firma, gik ind i politik og blev
viceborgmester,inden han sammenmed sin hustru blev
myrdetaf sin ssnfor noglefA fu siden.
SelvomCarl Wagnerhavdelovet at trjelpe, sAforsvandthan
vanentro efterganskekort tid. Det var nu ikke nogetproblem
for os at fb murentil at stAi lod, men vi var beggeto meget
bangefor, at den ville velte for os, og en rigtig murer ville
nok blive dAdigaf at grineoverdenopstilling,vi lavedefor at
sikre os mod at det skete. Nogle dage senere, da
kom for at sette fliser op, fik vi bAderos,ol og
murermesteren
isvaflersamtwienerbrsdsomtak for trjelpen,sAhelt ringehar
detikke v€ret, mentilbagetil spandene.
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Pi den tid blev faldrorenesamretmed entensvovl eller bly,
som blev snrelteti spandene.
Det skal dog siges,at normalt
havdevi en smedetgryde til at smeltebt i,-men det skete
jevnligt vi kleredeos med en af spandene,
og det fortrellervel
nogetom, hvor kraftigede var. At de t<unnetrotaetil det kan
skyldes,at bundenevar falsede.Bly var dw, og i tilgift skulle
vi passepi ikke at pakkedet for hardt,iaet muifemJda kur-"
revne - og en utret faldstarnmevar absolut ikke <ietmest
populere, sa efterhandenblev rorene i stedet samlet med
svovl' spandenevar ikke s6 darlige,n6r det skulle smeltes,
hvilket der var en helt specielgrund til. Hvis det blev for
varmt, gik der nemlig ild i det. Flammen var tit n&sten
usynlig,og vi fandt derforikke ud af, at det brrendte,fsr vi fik
et rask "hiv" i nresen.Tredobbeltsalmiak er mildt i
sammenligning,og vi talte derfor om at ,'&de en halv 16
hugorm" eller "fi en skovl i hovedet,'.Tro mig, det VAR
h:tig, og nar spandeneblev populreretil at smilte svovl i,
skyldtesdet, at de var forsynetmed en hank af 10_12mm
rundjern,som vi kunne hrnge den op et pent stykke over
blreselampen,
s&opvarmningen
blev lettereai kontroilere.
Spandene
havdenok en diameterp6 25 cm og havdeform som
et stykkeror, mindst 35 cm lxajt.@verctvar der en wlst med
en
af rundjern, og der var en bandjernsgjord,
der
-ring denpifalsede
beskyftede
bund.Det er nok ikk! heliforken ar
tro, at det har vreret"Carlsmeden,',
der havdelavet spandene,
men hvornir mon det er sket?Det har m6skeikke veret pi
sammetidspunkt,for der var ikke to kobberplader
med r**.
tekst._
vejlboj Sprojt stod der kun p6 den pladejeg reddede
med hjem (hvor den forsvandtt).Hvad der stodpa a. andre,
huskerjeg ikke, men b&deVeilby, Veilbyeog Wejbye,var vel
et par af stavemaderne,
miske begrundeti, ai man sicullevere
"modeme".Min plade mi have verst loddet p6 spanden*
andrevar nittet eller slagloddetfast, og det villi afgjort have
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v@reten interessantsamling spandei dag - selvom de var
blevetsi grusomtmishandlede.
Hvis vi skullebrugeen spand,og denstodhalvfyldtmed sand
og cementblanding,
som vaxstsrknet- ja si fik dentev med
en af de storehamretil det lssnedesig, og var bulerneblevet
for store,si havdevi et stykkeaf enjernbaneskinne
denblev
lagl op p6, og si kunnevi bankeden nogenlundeop i facon
igen, men det skete sjrldent. Ydersidenvar jo ogsi "godt
belagt", s& det svinedevoldsomtp& vcrkstedet,hvad ingen
brodsig om.
I sine erindringerskriver Svend Ottosen,at der i l9l3-14
brrendtenogle sammenbyggede
huse,der l& med gavlenud til
Smedegade.
Det var den gamlelokale brandsprojte,der blev
brugtved slukningen,hvor to mandstodog pumpede,medens
lrederspandene
gik fra mandtil mand,ned til Fiildammenog
retur,men s&gamlevar jeg nu godtklar over,at jernspandene
ikke kururev@re,og mit erindringsglimt,der jo er blevet til
nestentilfeldigl, har kun f&et lov til at "leve", fordi det var
lige s&nemtsomat slettedet.Nesten alt varjo blevetskrevet,
og ingenkanjo vide nogetom der er nogeti det,og hvaddet
er, man m&skeom mange6r vil lese med interesse?
men det
kan ikke af flere grunde have veret helt sjovt at vere
(frivillig) brandmandp& den tid, si landsbysammenholdet
m&
ogsi her havevcret envigtig faktor.
Det jeg mestaf alt huskerspandene
for, var miske nogethelt
andet, for selvom jeg i skoletidenhavde mittet forsvare
pladsensomnwnmer30 ud af 31 eleveri klassen,og af mine
klassekammerater,
lererne Bergstedtog Smidstruphavdefaet
denbesked,at jeg skullevere megetheldig,hvisjeg kunnef&
et arbejdesom skraldemand,
s&var jeg alligevelforargetover,
at alle spandenevar merket forskelligt.Skiltet med "Vejlboj
Sprojt" redderejeg medhjem efteret uheld,somCarl Wagner
havde.Han havdeen opgave,hvor hanmente,vi kunnesamle
en del af faldrmenehjemmepi verkstedetog havde fyldt

rigeligt med bly i en spand,han si ville varmepi essen.Det
kunneden ikke klare. Bundenbrandte af, og blyet lob ned i
b6deesseog blaser. I smedienarbejdededengangen dygtig
og i
smedesvend
Johnsen.Han var patientp& Statshospitalet,
p6,
at
var
er
nrsten
sikke
det
ved
hos
smeden.
Jeg
familiepleje
den lejlighed han blev sA rasende,at han pakkede sine
ejendeleog rejstetil Kolind, hvor han kom fra. Her blev han
senerepA dageninvolveret i (fik startet)et stsrre slagsmAl,
hvor flere bagefterm6tte pA hospitalet.Inden landbetjenten
nAedefrem, forlod Johnsenstedetog lod det gAud overbyens
butiksruder.
Nogentid senereviste Johnsenos storgrinendeet avisudklip
med en overskrift, der omtalte episodenpA en mAde,der
antydede,at Kolind i lsbet af nattenvar blevetraseretfra ende
til anden.
Johnsenvar normaltmegetomgengeligog en godkollega,der
var dygtig, flittig, hjelpsom og rar. Han havde blot en
sygdom,der bevirkede,at han af og til mistedekontrollenmed
sig selv. Ofte kunnehan fortelle os, at han var ved at blive
syg,hvis vi il,ke selvhavdeopdagetdet.NArder var optrrektil
et af hansanfald,blev han megetgavmildog lagdeud med at
wienerbrod
masseraf chokolade,is, ol og sodavand,
spendere
pA
samtcigarettertil os verkstedetog blomstertil Frederikke
(smedens
kone).
fik vistnok ogsAderesandel,og nogle
Bsmenei ejendommen
dage senerefik vi sA besked om, at nu tog han ned p[
hospitalet,og at vi skulle prsve at holde den gAende,til han
kom igen.Jeghar ikke andetendgodeminderom Johnsenl
Alt dettehar selvfslgeligintet med Vejlbygade75 at gare,sh
lad mig slutteher og vendetilbageti1opgaven!!
HenningHj ortshojJacobsen
2000/2001.
Slrreveti Vejlbygruppen
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Min barndomi Vejlby,
I.g :r heldig, synesjeg selv i dag, de mangeminder fra
barndomshjemmet
er trodsalt det,dei.folgerdnf,eletivet.
Jegblev fsdt25. december
1927i NygaieZ0 (nuVikersvej).
Jegmenerat kunnehusketilbagetil, aijeg u* i ar.
Vores hus var ikke af de aliirmindste, der var tre rum +
kskken i underetagen
og med loft over det hele.p6 loftet var
der to verelser, som vi bsrn delte. Vi havde ikke
mange
msbler pi verelserneudoversengeneog et par kommoder,
menvi var ydersttilfredse.
Pi loftet stodder ogsi en tojrulle, en mcgtig tung 6n, denvar
medto rum med kampesten
og s6tung,uiA"t var-etarbejdeat
hjrelpemor med at rulle, vi var to ellir tre til at tippe den,
s6
mor kunnef6 rullet tojet om valsen.vi var megetbangefor
at
miste grebet,huskerjeg, mor sagdenemlig, at hvis-vi ikke
kunneholdeden,ville detgaremegetondt iirendeshanJ,
hvis
rullen faldt ned.
Loftet blev ogsi brugttil attwre :aj, ogdet hangsommetider
lrenge,inden det blev tart, der u*
s6 der
;o ingen i*.,
duftedealtidafnyvaskettoj, huskerjeg.
I. underetagenvax der for resten -ogs6 en baggang,der
simpelthenflsd med taj og stovler, men med rb d'agrige
mennesker,
kunnedetvel ikke vere anderledes.
Forudenselvehusethavdevi et ret stort udhus,der indeholdt
vaskehusmed gruekedel,et rum til trre, og oven over treeet
helt oppei loftet et duesrag.For endenet lokum med spand,
dog huskerjeg, far vi fik spand,et stort muret rum, der blev
tsmt hvert for6r - ud i haven,s6det kunne gzdeder.Spanden
blev altid tsmt om
11tten,detvarjo nok nodiendigt!
Pi wc'et 16der altid
tyJ<keterefonboger,
da toiletlapir var art
for dyrt. Vi "russede,'bladene,se de ikke vax for ,?iur, *.n
om vinterenvar de behageligere,
lidt fugt gjordeundervrerker.

Vi havdeen nogenlundestor baghave,og der blev avlet pA
hver centimeter.Da familien var sA stor, havdevi brug for
mangeting. Min far var en megetflittig mand,forudenvores
haveved husethavdehan lejetjord ved Bakkegdrdsvej,
sAder
kunneblive kartoflernok til heleAret.
I gArdenstod der en vandpumpe,som naturligvisvar i gang
dagenlang, pA komfureti kskkenetvar der et vandkar,som
helst skulle vere fyldt op hele tiden. Veci siden af stod der
altid en spandvand - med en oposer- sAman kunnehente,
hvad man skulle bruge,men det var med at passepA ikke at
tommeden,da mansAselvskulleud til pumpenog fl'lde op.
Vi havde to stuer, en spisestueog "den pene stue". I
spisestuen
var der kun detnodvendige,
bord,2 skabe,divan,et
radiobord,jeg husker ikke, der var mere, dog malerierpA
veggenesamtbillederaf bsrnene.
"Den pene stue"havdefine damaskbetrukne
msblermedrodt
betrek og gulvteppe,men den stue var lukket af til daglig,
blev kun Abnettil jul og vedfestligelejligheder.
Badeverelsekendtevi sletikke, detforegikpAkokkenbordet,
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forst ansigt,s& hrenderog til sidst teerne. Der var gang i
komfiret, n6r vi skulle vaskes,og n&rdet skuile vaereekstra
godt,blev der fyret i gruekedlen,og de storebaljerkom frem,
detvar denreneluksus!
Vi var otte ssskende,
men min mor fsdte ti born,to dsdekort
jeg
efter fsdslen,
huskernu kun den ene,og jeg kan endnu
mindesden lille kiste, der stod inde i den prenestue.tn af
naboerne,fru Kngvl, kom og lagde et lille kors, hun havde
lavet af en grsn stueplante,kistenstod&ben,si alle kunnese
den yndigelille pige, indenhun blev bfuetvek. Efter alle de
&rer detnogetmanaldrig glemmer,
Mine foreldre sorgedemeget,selvom de efter min mening
havdeborn nok. Og det varedeogsi kun to dr, hvor det tiende
barnblev fodt, jegvar da 15 er, ogjog husker,min mor denne
gang ikke fodte hjemme (det gjorde hun ellers altid), hun
havde ffiet sukkersyge,si hun skulle p6 Fodselsstiftelsen
i

fuhus.

En af naboernekom og fortalte,at vi havdefiet en lillebror,
der var blevetringettil hende.Far gred af glede,jeg derimod
kunne ikke pi daverende tidspunkt se det lykkelige,
nabokonenspurgtemig, om jeg da ikke var glad, hvortil jeg
svarede"Vi har sguda ungernok!" Min far sendtemig et blik,
somjeg aldrig glemmer- meresketeder ikke. Men alle mine
ssskende
ogjeg kom selvfslgeligtil at elskedenlillebror- og
detholdtsig siden.
Nar jeg tanker pi de naboer,ser jeg dem som sode og
hjelpsomme,voresnabovar et agteparudenborn,utroligtjeg
tror aldrig, de har skaldt ud, selvom de havde s& stojende
naboer.
Vi havdefaktisk alt i Vejlby - bager,brugs,kobmand,slagter
osv,si vi behsvedeikke at tagevek for at handle.
Danseskole
var der ogs6,og vi tre piger, der var nrestenlige
gamle,blevda ogsi meldttil. Danselereren
huskerjeg somen
gammelsur mand,han hed Carlson,menjeg s6 hamjo ogs6
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med barneojne,si han var vel god nok, min mindstessster
gred, hver ganghanrettedep&hende,menvi fik let at danse.
Jeg forstAr ikke, mine foreldre havde r6d til det, og til
var vi tre ssstrei enskjoler, som min mor
afdansningsballet
syede,sA vi blev lagt marke til - utroligt hvor hun fik
krefternefra!
Da jeg var en halvstorpige,stodmin mor ogjeg tidligt op, vi
skulleud og finde champignon,vi havdefAetlov til at plukke
ikke forstod,hvad vi
dem pA en mark, selvombondemanden
ville brugedemtil, menjeg gik nedtil fusskovog solgtedem,
og sAdeltemin mor ogjeg det,der kom ud af det.
Jegsynes,jeg sombam hjalp megettil- savedetre, huggede
det og lavede optandingspinde,fejede gArdenog fortovet
uden for huset, hentedevand i spandevis,nAr mor skulle
vaske, menjeg huskernu ikke, detvar sAgalt.Det var nemlig
sAdan,at skullejeg havelov til noget,mAttejeg garcnogettil
gengreld,
detlerte manjo ogsAaf.
Det var nu ikke s&rosenrsdtdet hele,vi mangledetit sko og
taj, og min mor mangledeogsApengetil mad, men hendes
opfindsomhedvar stor, vi spiste'bAde stegte ktlrabi og
radbedebafog altid kartoflertil, sAvi blev m&tte,vi fik ogsA
megetvandmadog grod(iser vandgrod),detvarjo billigt.
Vi var jo pAen m6degodt stillede,min far havdefast arbejde
vedJydskTelefon,si lonnenkom hver denforste,det var ikke
alle dervar si heldige.
Min far lavedealting selv, sAhAndverkerekendtevi ikke til,
derimodfik hanogs6tid til at trjelpe naboer.
EfterhAnden
som de stsrstebegyndteat arbejde,afleveredede
nogleaf pengenehjemme,sAdet hjalpjo ogsApAokonomien,
og da vi alle var vek hjemmefra,fik far og mor ogsAnogle
gode&r, hvor de rejsteud osv, menjeg kunnenu godt have
undt dem at se alle deresbsm klare sig godt, men mor dsde
kun 67 Argammel,mensfar blev over 80 er, menhanvar ikke
gladmere,damor var borte.

.\A

Ja man kan synes, var fattige,men egentligvar vi ',rige,,,
!
n&rmanlenker p6, hvad vi fik med i ,,bagdgJn,'
med allJ de
gratisoplevelsersafirmenmed mangersrLendr. For det er jo
ikke kun,mensvi erbam,vi har dem,de vokserjo alleop og
er stadigvoresssskende,
og hvadde bringerind i iamilien.
AaseMoisenChristensenf.Sterk
Slveveti Vejlbygruppen
2000/200L
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Vejlbyfattiggdrdfra l.aprit 1927til 30.aprit 1933.

Meget af det jeg her skriver ned, har jeg f6et fortalt, og
megetkanjeg selvhuske.
Mine foreldre blev fattigg6rdsbestyrer
og forpagterden 1.
april 1927. Min far, LauridsHjortshojer fsdt 22,09.1995
pi "Hjortshojsminde",nuvrrende Broagervej1, Risskov
(Lege Erik Meldgaard),somsonaf Ane Jensineog Soren
Hjortshoj.
Min mor, Maren Hjortshoj, fadt Ovesen, er fadt
16.07.1898,som datter af Marie og Jens Ovesen
(kreaturhandler).Mors fodehjem H der, hvor den
nuverende prastebolig ligger. Senere flyttede de til
Vejlbygade7 (1905), hvor nu en nevo, malermester
GunnarOvesen.bor.
Mine foreldre havde,sidende blev gift i 1923,haft en
mindrelandejendomi Sabro,hvor min far samtidigkorte
malketur. Far blev syg, og de flyttede hjem til mine
bedsteforeldrei Vejlbygade.Herfra sogtede sAstillingen
pAfattiggArden.
Mor har fortalt migo hvor nervoshun var, da de skulie
begyndepi fattiggerden.Min monnor blev sendtderop
forst,og allersidstksrte min mor medmig i barneuognaf
sted. PA vejen madte hun den afg6endebestyrer,han
snskedetil lykke og fortaltesamtidig,at der var en masse
lopper.Skidt, tenkte min mor bareder ikke er lus. Men
detmedlopperneblev vist nok svert endda.
Der var fast 8 beboere,heraf var en af dem i startenhelt
lam og heletidensengeliggende.
Vi havdebAdeen karl og en pige til hjelp, og det forste,
der blev gjort, var, at alle kom i bad.Det sketeunderstor
protestog vrede,flere af de gamlevar vredei flere dage,
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men andre forstod bagefter,at det var alligevel dejligt.
Det blev sAen fast regel,6n gangom ugenkom det store
kar ind fra vaskehuset,
og der blev badetheledage,Far og
karlenbadedede reldremcnd, og mor og pigende gamle
koner.
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Et par ir efter fik vi fast sygeplejerske
(SosterSorineog
SssterMargrethe)til at komme hver dag og ordne den
lammekone,detvar en megetstorlettelse.
Forudende omtalte faste beboerehavde vi en gammel
koneMine til at bo i en lille lejlighedi hovedbygningen,
hun havdekun en stueog et kskken.Jeghusker,nar vi fik
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"vandmad", sAsom gule erter, gronkAls- eller
hvidkAlssuppe,
blev der altid sendtmad ind til Mine, det
var det bedstehun vidste.Jegtror nok,jeg var lidt bange
for hende. Hun gik med orenringe og var meget
sigojnerpregerog talte med sterk tysk accent.Hun havde
en massenipsting og porcelen, som tiltrak mig meget.
Hvert Artil jul fik min mor et par kopperi julegave,og de
var megetfine og tynde.Da fattigg6rdenophorte,flyttede
hunnedi Vejlbygade9.
Vi havdeogsAet verelse,somvi kaldtestrojferkammeret
(strejfer).Her skulle der altid stAmindst to sengeopredt
og vere klar til at modtagemennesker,der ikke havde
nogetstedat v&re. For at kunnefA lov til at overnatteher,
mAttede henvendesig til SsrenSchmidt,hanvar formand
for fattiggArdsudvalget.
Her fik de sAen seddeludleveret
med ret til at overnatte.De fik aftensmadog morgenmad,
indende drogvideretil nestefattiggfud.
Der var mange og meget forskellige. Vi havde et par
kaldet Dragonenog Magdalene,de var ikke gift, men
tulgtes ad fra fattiggfud til fattiggArd,de kom mange
gangeom 8ret,men mAtteikke blive ret lange ad gangen,
detvarjo kommunen,der skullebetale.
I sidehuset- ved vaskehuset- var der en toverelses
lejlighed,narmest for husvilde,her boededer af og til
familier for det mestemed mangebsm. Engangen enke
med syv bam, de kom til juleaften,det fu kunnevi nAto
gangeomjuletraet.
Julenja, for mig var denjo baredejlig,menjeg er da godt
klar over, at der 1Aet kampearbejdeforude. Der var jo
ikke noget,der hed fryser,men et stort saltkar,der skulle
ffldes. Mange,der skullebagestil, kobesjulegaverolaves
godteposer,
det var nok det bedste.Den sidstelardagfar
jul blev min far og jeg betroetat ksbe ind til godteposer
hosksbmandRasmussen.
kaldetRasHansen.butikkenlA
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lige overfordet nuverendeapotek.Her var ibent til kL 22
om aftenen.Jegkan se alle de mangejulegodterfor mig,
De stod i srekkeog store kasser,alt blev jo kobt i los
v&gt, og sA fik vi posermed julemotiv med hjem til at
puttede forskelligeting i.
Juleaftensdag
kl. 12 fik vi altid risengrodmed ssdt sl til.
julemiddag
Til
fik vi altid gis og flreskesteg.
De 6r vi var
de rnangetil juleaften,har mor fortalt, at der blev stegten
helt skinkeog to grs, bagefterfik vi cblekage,
S&endeligjuletre med de omtaltegodteposer.
Der blev
julegaver,
ogs&kobt
forudende hjemmelavede
som mor,
pigen og de gamle koner strikkede,sisom vanter og
sokker,serkerm.m. Der var jo ogsAdenganget bestemt
belsb afsattil brug til de gamle.Det fu enkenmed de syv
born kom, blev der i hastkobt toj til alle bsrnenegennem
kommunenog lavet ekstragodteposer.
Jegkan huske,at
jeg ikke m6ttefa alle mine gaverden aften.Far sagde,at
det ikke var nsdvendigt,at de andrebsm skulle st&og se
pi. Efterjuletreet var der kaffe og saftevandog hvad der
si ellersvar bagtforjul.
Juledag fik vi stuvet hvidkil med medisterpolse,
leverpostej,sylte, rullepolsem.m. til frokost,og anden
juledagresterfra juleaften.Andenjuledagvar sidan en
dejlig dag,datrorjeg nok,mineforeldreholdt lidt fri, for
dahavdedealtid si godtid.
Det var jo ikke julehyggealt sammen.Jegtaenkerofte pt
storvasken,
hver 14. dagblev dervasketi to dage,ogtajel
blev skylleti et kar, der stodunderpumpeni garden,hvor
harjeg pumpetvandop! Det var tit koldt for mor og pigen
at skylle taj. Og om vinterenkom karlentit og bar vand
over i vaskehusetfor dem. Jeg huskerogsi seben, den
blev ksbt i blokke,og si skullevi ligesomskralle denaf
og kogedenmedtojet.Lidt blanelsei vandetholdt tojet
hvidt.
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Der var ogs6megetkontorarbejde,kontoretvar et sted,
jeg tit kunne finde min far, jeg tror, han kunne lide det
arbejde.
I 1933blev De gamlesHjem pi Vejlbygade11 indviet.
Far ksbte fattigg6rdenpr. 01.10.1933,og beboerne
flyttede pi alderdomshjem.Kun to beholdt vi. De var
fattiglemmerog kunneikke kommemed.Den enehengte
sig i Lergraven(bag decnuverendeposthus),den anden
blev seneresAsenil,at mor ikke lengerekunneklare ham
alene.
De fsrste par Ar efter ksbet af g6rdenvar vi alene,der
blev si stille i det store hus, kan jeg huske. Syv fag
vinduerblev revetned,tre fra deneneendeog fire fra den
anden.Den lange gang i midten af huset blev lagt til
havesiden,
men det var jo stadigen stor lejlighed.Tideme
var jo ikke de bedste,jeg tror nok, det var nogle drajefu.
Mine pligter blev ogsAstorre og flere, men n6r det var
sammenvi arbejdedefaldt detjo helt naturligt.Det var for
mig nogledejligeAr.
AnnaHansen,Ndr. Strandvej129, Risskov.
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Om minfamilie,
Af TageFrislev,Skreveti Vejlbygruppen2}}Il2}}2.
Mit navn er TageFrislev,jeg er fsdt 6. maj 19i5, son af
Marie og ChristianFrislev.
Min farfar,SsrenFrislev,der var slagter,kreatwhandlerog
landmand,ksbte 14 tsnderlandp6 Vejlby Fed,somdet hed
dengang,nu hedderdet Grenivej 347.
jorden og fik senereLandboforeningens
{31 opdyrkede
Flidsprremiefor dygtig landbrug,for han var en *eget
punktlig mand.Roerckkemestodsnorligeog det avrige-ph
markenliges&.
Han byggede senere bide lade til korn og stald til
kreaturerne,
samtidigbyggedehan ogsi et slaglehus.Da det
gik godt alt sammen,udvidedehanmed et stortstuehus,
jeg
huskerenganghan fortalte,at stuehusetikke skullebygges,
far dervar indtegtertil detfra jordenog slagtningen.
Min farfar solgteksdet pA torvet i Arhus om lordagen,p6
dettetidspunktvar der kun dn slagteforretning
i A_rhus,
der
var Ovesen i Guldsmedgade.Jeg har set billeder fra
dengang,hvor der var kreaturerpi gres midt i Arhus, s6
dengangvar byenikke sAudbygget.
Der var ikke ksleskabeog fryseredengang,s6 det ksd, der
ikke blev solgtpi torvet,blev solgtpi vej hjem i Vejlby og
Eg6. Var der stadignoget kod tilbage,blev det salteti et
stortsaltkari kclderen.
Ksdet skulle vandes ud, ndr det havde vreret saltet,
saltningenkunne godt gore frikadellernelidt rodlige, men
de smagteudmerket.
Mine bedsteforreldre
havde seks born, en datter og fem
sonner.DatterenJohanneblev gift med Bdttcher,som var
bogholderhos Otto Msnsted i fuhus. SsnnenAnders fik
sadelmagerforretning i
Frederiksgade, Jens fik
slagterforretning
i Poulsgade,Niels blev gardejeri Holme,
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Jakobblev shippingmand,
si han rejstemegetog talte bede
engelsk,tysk og fransk.Han blev aldrig gift, men blev ti^
gengeld 95 ar, nu ligger han begravetpAVejlby kirkegArd.
Min far var den yngsteaf bsrneneog blev ligesomfarfar
slagter,landmandog kreaturhandler.
I 1909ksbte min far
hele bedriftenaf min farfar, og samme6r giftedehan sig
med min mor Marie, som stammedefra Holme. Sammen
fik de 6 bsrn - 2 pigerog 4 drenge.
Samtidigmed, at far solgtekod pA torvet, solgtehan ogs6
en grostil slagterneOvesenog Dyrholm i fusskov samftil
PederHanseni Vejlby.
Da slagterforretningen
her i byen (Vejlbygade22) blev til
salg,spurgtemin far, om jeg kunnetenke mig at overtage
den. Fra min side var det et stortja, og der har jeg aldrig
fortrudt.
Med trjelp fra mine foraldre ksbtejeg fonetningenden 15.
oktober 1942. Ieg drev slagterfonetningi Vejlby i 45 ar,
med irjelp fra min bror, som ogs6var slagter.Det okse-og
kalveksd vi havde i disken fik vi fra slagterhusetpa
GrenAvej347, dervar drevetaf min bror og miqfar. Det var
en barsk tid at overtageen slagterforretning
i, der var 30
graders frost og ingen varme i forretningen. Folks
vandhanervar frosne,sAdermitte ksre en vandvognrundti
byen.N&r vi fik grisefra slagteriet,var de s6 stivhosne,at
de skulletoesop ved kaminen,og kodetvarjo rationeretp6
grundaf krigen, i en periodekunnealt selges,sAvi havde
lukketom mandagen,
fordi alt blev udsolgtom lsrdaeen.

.t^

Skolegang.

Jegvar egentligglad for at gi i skole,jeg havdeikke s6 store
problemermedlektiemeog var da ogs6flittig i mange&r,men
dajeg bleveldre,var detsomom gnistenblegnede,
Det faldt mig hellerikke svrertmed sprog,vi lerte engelskog
tysk, dansk og stil kunnejeg godt lide, men aritmetik t,e
geometrivar ikke min storeside,
Jegsyntes,jeg havdelangttil skole,iser vinterenvaxh6rd,vi
havdejo ikke si megettaj, og vi frss iser fsdderne,og s6det
stykkemed"bart", hvor stromperneikke n6edeunderbukserne.
Det var en fin skole,Risskovskole,med alt - tegneklasse,
gymnastiksal,
skolekokken,slojdlokale- s6vi kunnef& masser
af lerdom, jeg kunne godt lide hAndgerning,vi strikkedejo
vanterbl.a.,og demkunnevi i al fald bruge!
Gymnastikvar ogsi dejligt, isrerom sommeren,
hvor vi tog ned
til strandenved Bellewe og lerte at svsmme,det var ikke
altid, vi var lige hurtige til at komme i, men lrererinden
skubbede
os simpelthen
i.
Sangvar ogsi en af de godeting, iseerhvis vi kunnesynge,
mendetvarjo ikke alle,derkunnedet,jeg huskeren dreng,der
aldelesikke havdeen tone i livet. Han var ssn af en anden
skolelrerer,
og sanglererBeyerhavdelovethansfar, athannok
skulle fa det lrert, men lige megethvor megethan terpede,
lykkedesdet ham aldrig,jeg ved, det var forferdeligtfor ham,
menhankunnedog ikke undgaat lere "Jegved en lerkerede"
udenad.
Jeghartalt medhamsomvoksen,og hanled virkelig
underdet,hanglemmerdetaldrig!
Jeghusker,atjeg i skolenkun 6n gangfik en lussing- detvar i
religion! Jeg skulle sige et salmevers
- jeg rejstemig op og
jeg
begyndte
kunnedet - menbagved mig rud,n pi!.,'rorn
begyndteat kilde mig, hvorefterjeg begyndteat grine- ku*.
ikke holdeop! vores larer hedolsen,hanhaltede,og pludselig
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haitedehan ned mellem rakkerne og stak mig en knaldende
lussing,Jegskulleikke staog gnne over s6danet smuktvers",
desvenJhuskerjegikke,hvaddenhed.Jegkunnenu godtlide
ham,ogjeg tror ogs&,han fandtud af, at der var nogetgalt,han
'
blev nemligekstrassdoverformig efterdette.

NA, menuansethvordandet var at gAi fusskovskole,sAlerte
vi meget,det var dygtige lerere, og man kan sagtenssige:
"Hvad man i barndommennelnmer,man ej i alderdommen
ja og detstemmer.
glemmer",
AaseMoisenChristensen,
f, Sterk.
1.
2
000/200
i Vejlbygruppen
Slcrevet

3+

Produceret
af: Vejlbygruppen.
Tegninger: JargenJensen
Tryk:
KopicentretTrojborg
Oplag:
200
Udgivet:
Marts2002

